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Programa mostra como as relações e a auto-estima interferem na produtividade.  
 
Um dos grandes desafios de todo líder é garantir a produtividade da equipe. Para isso, motivar os 
subordinados a atingirem os objetivos da companhia parece ser o caminho mais indicado. Mas, 
afinal, de onde surge a tal da motivação? Segundo o psicólogo norte-americano Will Schutz, são 
os relacionamentos abertos que garantem a motivação e a produtividade.  
 
"Em qualquer aspecto da vida, quanto mais abertas forem as relações, mais fácil fica a 
convivência", afirma Carla Dalla Zana, consultora e diretora de marketing de relacionamento da 
Marcondes & Consultores Associados. Isso acontece porque a falta de franqueza leva à 
insegurança. A partir do momento que não se conhece o pensamento do outro, passa-se a 
fantasiar a respeito dele.  
 
Carla explica que essa é uma tendência natural do ser humano. O grande problema, é que, via de 
regra, as conjecturas feitas são negativas. Assim, quando o chefe chama um colega para 
conversar em particular na sua sala, por exemplo, é comum que se imagine todo tipo de 
conspiração.  
 
A situação é conhecida da maior parte das pessoas, inclusive dos líderes. Mudá-la, no entanto, é 
mais difícil do que percebê-la. Para ajudar as organizações a harmonizar o trabalho de suas 
equipes, Schutz criou uma metodologia chamada de "O Elemento Humano", que é aplicada no 
Brasil pela Marcondes em cursos in company e abertos, durante três dias, em média.  
 
O programa procura mostrar como as relações e a auto-estima interferem na produtividade. O 
primeiro passo é o autoconhecimento. O profissional passa a perceber seu modo de sentir, pensar 
e agir. "As pessoas começam a identificar o que pode estar dificultando ou facilitando suas 
relações, seja no trabalho ou em casa", comenta Carla.  
 
Segundo ela, aprende-se a olhar primeiro para si e depois para o outro. "Eu passo a falar de mim 
para você e não sobre você", explica. Desse, modo, em um momento de conflito, ao invés de 
acusar o colega, a atitude tomada é a de compartilhar o que seu comportamento o fez sentir. 
"Cada uma das pessoas tem o sagrado direito de sentir o que quiser, mas tenho que me 
conscientizar de que não posso agir do jeito que sinto. Não é preciso engolir sapo, mas também 
não é necessário explodir."  
 
A aplicação do conceito no momento do feedback facilita a liderança. "O chefe parte de uma 
situação com dados e fatos objetivos e diz o que o comportamento do funcionário causou, sem 
julgar nem impor mudanças", diz a consultora. Parte da metodologia também leva ao melhor 
relacionamento com os clientes. Subverte-se o ditado que diz para tratar os outros como gostaria 
de ser tratado para: "trate os outros como eles próprios gostam de ser tratados".  
 
Pedro Coletta, diretor de supply chain da Kimberly Clark, encara essa filosofia como fundamental 
para o sucesso do trabalho da equipe e dos negócios da companhia. "É importante tratar o cliente 
como ele gostaria de ser tratado e não como eu ou meu gerente gostaríamos de ser tratados", 
afirma. Coletta passou pelo treinamento quando ainda era estagiário em outra empresa.  
 
A experiência foi tão marcante, que, em 2004, resolver implementar um programa de 
desenvolvimento de liderança e incluiu "O Elemento Humano", como base para o aperfeiçoamento 
da equipe. "Aprendi que se entender e entender o outro é importante para o desenvolvimento 
humano, no qual a carreira está inserida", afirma. "Acredito que uma pessoa não consegue atingir 
o sucesso se aperfeiçoar apenas o lado profissional", conclui.  
 



Segundo ele, antes do treinamento, a abertura era baixa, havia falha na comunicação e muita 
tensão. "Agora ao invés de procurar um culpado, o que se debate é como resolver os problemas", 
conta. "Eu tenho líderes formais e informais. E, para mim, o interessante é que os líderes formais 
estejam mesclados com os informais, porque aí tenho a potencialização."  
 
Moisés de Mello Silva, gerente da área de supply chain, conhece bem as mudanças no ambiente 
de trabalho, decorrentes do treinamento. "A partir do momento que se faz o curso, passamos a 
nos conhecer melhor e entender o outro melhor, os relacionamentos ficam mais fáceis, mesmo 
nas situações de conflito", diz.  
 
Ele conta que começou a tentar ver as pessoas por outra ótica, como uma espécie de um 
"gentólogo". "Percebi, por exemplo, que a estratégia de aquisição de insumo - que é minha 
responsabilidade - interfere no meu convívio com a fábrica. E ao compreender as pessoas que 
trabalham lá, consigo uma melhor abordagem", finaliza.  
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